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UBOGICH 

 
Uczestnicy dzielą się na trzy grupy. Każda z grup otrzymuje jeden z poniższych tekstów. Jej 
zadaniem jest ułożenie niemej scenki (lub kilku krótszych scenek). 
Zadaniem pozostałych grup jest odgadnięcie, jakiej cechy św. Ludwiki dotyczą scenki. 
Po prawidłowym odgadnięciu można przeczytać tekst na głos. 
 
 
 
Św. Ludwika – Formatorka 
Ludwika towarzyszyła siostrom w szczegółach codziennego życia od chwili wstąpienia do 
zgromadzenia aż do posłania. 
Wiele spośród pierwszych sióstr, które przybywały do zgromadzenia, nie posiadało żadnego 
wykształcenia, często nie potrafiły czytać i pisać. Przybywały one do Paryża z prostego 
środowiska wiejskiego, a nieuchronnie miały żyć w kontakcie z Paniami Miłosierdzia, które 
raczej posiadały wykształcenie. 
Przez 25 lat Ludwika była skałą, na której opierała się formacja. 
Wskazówki dawane siostrom, z którymi żyła, regulaminy, jakie sugerowała św. Wincentemu, 
instrukcje jakie pisała do sióstr wysyłanych na misje są przejrzyste, szczegółowe i bardzo 
wymowne. 
„Niech wasze postępowanie z chorymi nie będzie przenigdy suchym spełnianiem obowiązku, 
lecz przepełnione miłością: oddawajcie im posługi z całego serca, wypytujcie ich 
szczegółowo o ich potrzeby, przemawiajcie do nich łagodnie i ze współczuciem, nieście im 
pomoc bez naprzykrzania się lub zbytniego pośpiechu. Starajcie się przede wszystkim o ich 
zbawienie, nigdy nie opuszczajcie ubogiego lub chorego, nie powiedziawszy mu jakiegoś 
dobrego słowa.” 
 
 
Św. Ludwika – Służebnica Ubogich 
„Ubogi ma pierwsze miejsce w Kościele, jest tam panem i mistrzem, ponieważ jest jakby 
wcieleniem ubogiego Chrystusa. Należy mu usługiwać z szacunkiem, niezależnie od tego jaki 
ma charakter i jakie jest jego kalectwo: ubogiego należy miłować. Chory jest cierpiącym 
członkiem Chrystusa, któremu można usługiwać jedynie z wielkim szacunkiem. Jest on 
delikatny i wrażliwy jak dziecko, dlatego rani go bardzo najmniejszy nietakt, a iskra uśmiechu 
napełnia radością. Trzeba, aby służba ubogim była spełniana z miłości do Boga. W służbie 
Ubogim mamy naśladować Jezusa i iść za Jego przykładem. 
 
 
Św. Ludwika – człowiek modlitwy 
Ludwika była głęboko zatopiona w Chrystusie Ukrzyżowanym i pozostawiła to dziedzictwo 
zgromadzeniu. Modlitwę Ludwiki kształtuje liturgia, a przede wszystkim Pismo Święte. 
Godne uwagi jest jej nabożeństwo do Ducha Świętego i do Maryi. 
Ustawicznie dostrzegała Boga działającego w niej i przez nią. 
 
 


